
 لندوة القبول ومعايريه يف اجلامعات السعودية رؤى مستقبلية"  اخلتامية التوصيات

  

ندوة "  والصالة والسالم على خامت أنبيائه ورسله ، وآله وصحبه ، افتتحت فعاليات                          وشكره ، حبمد اهللا    
القبول ومعايريه يف اجلامعات السعودية ، برعاية معايل وزير التعليم العايل باململكــة العربيـة السعوديــة ،                              
وحضور معايل مدير جامعة أم القرى املكلف ، وعدد من املهتمني بشئون القبول يف مؤسسات التعليم العايل                            
للبنني والبنات يف اململكة العربية السعودية ، مث بدأت اجللسات العلمية واملناقشات مبشاركة مشكورة مــن                          
املختصني واملهتمني بشؤؤن القبول ، ببحوث وأوراق عمل ، تكاملت يف طرحها وما رافقها مــن تبــادل                          

 : للرأي واخلربة حول احملاور التالية 

 .السعودية تطوير معايري القبول يف التعليم العايل باململكة العربية                
 .الثانوية البدائل واحللول املقترحة الستيعاب خرجيي املرحلة                
 .السعودية واقع القبول يف مؤسسات التعليم العايل باململكة العربية                

 واعتبار ما ورد     للندوة ، وقد رأى اتمعون أن يكون خطاب معايل وزير التعليم العايل الورقة الرئيسية                  
ا من رؤى حول تطوير التعليم العايل والبدائل الواعدة ، هي املنطلق األساس لفعاليات جلسات النــدوة ،               
مؤكدين سعادم واستبشارهم خبرب موافقة املقام السامي الكرمي على إنشاء أربع كليات يف اال الطــيب ،                         

كما رأى اتمعون بأن تأكيد معاليه على ضرورة إجياد معايري عادلة تضمن                  . وإنشاء مركز للقياس والتقومي       
 عــن والتخصصات ، التوزيع املتوازن للمتفوقني واملتميزين من خرجيي املرحلة الثانوية على خمتلف الكليات              

طريق وضع احلوافز املناسبة اليت تسهم يف حتقيق ذلك ، يعترب هدفا أساسيا لكل جامعـة ومؤســسة تعــين                               
 . بالتعليم العايل 

 :التالية وقد أسفرت املناقشات اليت دارت خالل اجللسات عن التوصيات 
ربط سياسة القبول يف اجلامعات خبطط التنمية ، وتلبية احتياجات اتمع ، مع احملافظة على الدور                           :أوال  

 .العلمي األساسي للجامعات 
 :أن يكون القبول يف مؤسسات التعليم العايل الدرجة اإلمجالية املكتسبة من كل مما يلي  :ثانياً 
 .يعادهلا درجات شهادة املرحلة الثانوية أو ما          .١
  على أن تشمل هذه االختبارات جانب القدرات واالســتعداد              املقننة ،  درجات اختبارات القبول                  .٢

 .واجلانب التحصيلي 
وهذا املعيــار حيقــق اإلجيابيــات        .اإلمجالية  وتتوىل جمالس اجلامعات حتديد نسبة كل منهما من الدرجة               

 :التالية 
  للحد من الفاقــد التعليمــي     بنجاح ، الكشف عن القادرين على االستمرار يف الدراسة اجلامعية                     

 . واهلدر املايل 

 .واستعدادام حتديد التخصصات األكثر مناسبة لقدرات الطلبة         
إجراء الدراسات والبحوث بشكل مستمر ، لتقومي وتطوير اختبارات القبول املستخدمة ، وقياس                 :ثالثاً  
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 .للطلبة مدى فاعليتها يف الكشف عن القدرات واالستعداد احلقيقي 
طريقة تقدمي طلبات االلتحاق ، واملواعيــد الزمنيــة ،              : تسهيل إجراءات القبول ، اليت تشمل           :رابعاً  

" وإعالن النتائج ، وتقليل معاناة الطلبة ، وذلك بالعمل على التنسيق بني مؤسسات التعليم العايل من خالل                
يف كل مؤسسة ، وباالستفادة من التقنية احلديثة يف جمال احلاسب اآليل يف هذا                           " مكاتب التنسيق الالمركزية        

 .اال ، لتحقيق عدم تكرار قبول الطلبة يف أكثر من مؤسسة يف آن واحد 
االستفادة من النظام اآليل لتطبيق معايري القبول املستخدم يف جامعة امللــك فهــد للبــترول                       :خامساً  

 .واملعادن 
إجراء دراسات تتبعية لعدد من الطلبة يف أثناء دراستهم يف مؤسسات التعليم العايل ، من حلظة                            :سادساً  

دخوهلم حىت خترجهم ، لتحديد سلبيات وإجيابيات اإلجراءات املعتمدة للقبول ، وعرض النتائج يف الندوات                  
 .الدورية حول القبول ، لالستفادة منها 

العمل على إجياد احلوافز واإلغراءات املناسبة اليت تسهم يف توجيه املتفـوقني واملتمــيزين مــن                         :سابعاً  
خرجيي املرحلة الثانوية وفق رضاهم واقتناعهم ، على خمتلف الكليات والتخصصات ، بشكــل متــوازن ،                       
وذلك لتحقيق التوازن يف البنية الفكرية خلرجيي الكليات ، وعدم اإلخالل بالبنية الفكرية والثقافية بركنيها                              

 .اإلنساين والطبيعي ، ومبا يليب احتياجات اتمع ، وخيدم مسرية التنمية 
التأكيد على اجلهات املعنية بالتعليم العام ، بنني وبنات ، بتوظيف أساليب الكشف عن امليــول                           :ثامناً  

وتنميتها ، ابتداء من املرحلة املتوسطة ، ملساعدة الطلبة على اختيار التخصص املناسب فور التخــرج مــن                         
 . املرحلة الثانوية 

تعليم الدارس أينما كان       ( االستفادة من خربة بعض اجلامعات األجنبية يف تطبيق األسلوب املرن                   :تاسعاً  
باستخدام التقنيات احلديثة ، والتنسيق بني مؤسسات التعليم العايل ، القتسام مسؤوليــات تقــومي                    ) موقعه  

 .مكتسبات الدارسني 
اليت تقدم من قبل اجلامعات ، ومراكز التدريــب              " الدبلوم  " العمل على فتح املزيد من برامج            :عاشراً  

املهنية والفنية اليت تقدم من قبل القطاع اخلاص بطريقة التلمذة الصناعية ، وفق دراسة دقيقة وتنسيق بــني                             
 .املؤسسات املعنية ، وحث هذه اجلهات على زيادة طاقتها االستيعابية 

التوعية اإلعالمية بأمهية املهن الفنية واحلرفيـة ، وأا ميكن أن تكون ذات عوائد جمزية ،                        :عشر  حادي  
 .وال تتطلب تعليما أكادمييا عاليا 

تطبيق نظام التعليم التعاوين بني مؤسسات التعليم العايل ومؤسسات التشغيل ، لتحقيق أعلى                         :عشر  ثاين  
 .مستوى ممكن من التكامل بني اجلامعات وجهات العمل ، إلعداد الدارسني 

كليات اتمع ، من كليات طب اتمع ، والكليات الصحية ،             : التوسع يف فتح املزيد من         :عشر  ثالث  
الستيعاب أكرب عدد ممكن ممن مل يوفقوا يف القبول يف اجلامعات ، وأيضا لسد حاجة اتمع من املــؤهلني يف                          

 .هذه ااالت 
التوسع يف إنشاء كليات أهلية ، وفقا للوائح الصادرة حبقها ، ليلتحق ا غري املقبــولني يف                              :عشر  رابع  
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 . املؤسسات احلكومية ، مع عدم املغاالة يف الرسوم الدراسية 

إما للحياة   : إجراء بعض التعديالت يف مناهج التعليم العام ، حبيث ميكن إعداد الطالب                     :عشر  خامس  
 .العملية ، وإما إلكمال مسريته يف مؤسسات التعليم العايل 

زيادة الطاقة االستيعابية للجامعات القائمة حاليا ، عن طريق إشراك القطــاع اخلــاص                     :عشر  سادس  
 .بطريقة مناسبة لدعم املوارد املالية هلا 

دراسة أوضاع الطالب الذين ال حيققون احلد األدىن من املعدل التراكمـي ألول ثالثــة                        :عشر  سابع  
فصول دراسية يف األقسام املختصة ، لتوجيههم إىل برامج خدمة اتمع والتعليم املستمر ،ــدف توســيع                       

 .الطاقة االستيعابية للجامعات 
معاجلة أوضاع الطلبة الذين أمضوا املدة النظامية ومل يتمكنوا من إاء متطلبات التخــرج ،            :عشر ثامن 

عن طريق تأهيل الراغبني منهم للعمل كمستخدمني للحاســب اآليل ، أويف جمــال اإلدارة األوليــة ، أو                        
العالقات العامة ، من خالل برامج تدريبية قصرية املدى ، مقابل رسوم مناسبة ، وذلك ــدف توسيـع                            

 . الطاقـة االستيعابية للجامعات 

تكرار عقد مثل هذه النـدوات بشكل دوري ، ويفضل أن تكون قبل موعد فترة قبــول                        :عشر  تاسع  
 . الطلبة املستجدين 

 علــى تفضلــه    الشريفني ، كما أوصى اتمعون برفع أمسى آيات الشكر والتقدير ملقام خادم احلرمني                      
باملوافقة على عقد هذه الندوة يف رحاب جامعة أم القرى مبكة املكرمة ، متمنني له الصحة والعافية ، ودوام                              

وتسجيل الشكر والعرفان لصاحــب السمــو          . التقدم والرقي للمملكة العربية السعودية بقيادته احلكيمة              
 وصاحب السمـو امللكي النائب         الوطين ،  امللكي ويل العهـد ونائب رئيس جملس الوزراء ورئيس احلرس              

الثاين لرئيس جملس الوزراء ووزير الدفاع والطريان واملفتش العام ورئيس اهليئة العليــا لسياســة التعليــم                       
باململكة ، وصاحب السمو امللكي أمري منطقة مكة املكرمة ، على كرمي دعمهم ورعايتهم جلامعة أم القرى ،                               
وملعايل وزير التعليم العايل لدعمه للجامعة ، وتفضله برعاية الندوة وافتتاح فعالياا ، وملعايل مدير اجلامعــة                            
املكلف الشكر واالمتنان على حسن التنظيم وكرم الضيافة ن متمنني للجامعة مزيداً من التطور والنمــاء ن                  

 .وأن تكلل مسريا بالتوفيق خلدمة العلم وطلبته 
والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين ن وآله وصحبه                   .العاملني  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب         

 .أمجعني 
 املوافق للثاين من شــهر مــايو لعــام   هـ ،١٤٢٢حرر يوم األربعاء املوافق للثامن من شهر صفر لعام 

    .م ٢٠٠١
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